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Inngangur
Góðu ítróttafeløg og sersambond.
Vit líta við takksemi aftur á enn eitt hendingaríkt ítró ttaá r. Og vit líta við spenningi
fram til avbjó ðingarnar í hesum á rinum. Tað er gleðiligt, at ítró ttarrørslan er sterkari
enn nakrantíð.
Sjá lvbodna rørslan fylkist kring hetta arbeiðið, sum er Føroya fó lki, børnum, ungum og
eldri, til so ó metaligt gagn.
Farna árið hevur fyri ÍSF havt broytingar við sær í bygnaði, og eru vit í ferð við at venja
okkum við nýggja bygnaðin. Oyggjaleikirnir á Jersey nærkast við rúkandi ferð. Og fyri
fyrstu ferð hevur tað eydnast okkum at koma á tal við Altjóða Olympisku Nevndina.
Arbeiðið í ítróttarrørsluni er rúgvusmikið og fjølbroytt, og fevnir um so nógvar tættir,
bæði innan breiddarítrótt og úrvalsítrótt.
Týdningurin, sum ítrótturin hevur fyri menningina av okkara børnum og ungum eigur
ikki at undirmetast. Vit fegnast tí, um at føroyskir skúlar seinastu árini hava ment
ítróttabreytir kring landið. Ynskiligt kundi tó verið, at siðbundni ítróttadagurin í
fólkaskúlanum, kundi komið aftur til heiður og æru.
ÍSF
Nýggjur bygnaður
Sersambondini hava í fleiri ár víst á, at føroyskur ítróttur hevur nógvar avbjóðingar
fyri framman, og tá krevst ein tíðarhóskandi, einfaldur og smidligur bygnaður og
mannagongdir.
Fyri at røkka hesum máli vóru bygnaðarbroytingar og tilhoyrandi lógarbroytingar
framdar á aðalfundinum í fjør.
Atkvøðurætturin hjá feløgunum á aðalfundinum hjá ÍSF bleiv avtikin. Feløgini hava tó
framvegis rætt at møta og at taka orðið.
Síðani vóruð fleiri undirnevndir skipaðar í ÍSF, og samstundis bleiv talið av
starvsnevndarlimum økt úr trimum up í fimm.
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Eisini varð skipanin við stjórnini broytt. Gamla stjórnin plagdi at møtast einar 6 ferðir
um árið. Hon bleiv nú avloyst av einum umboðstingið, sum møtist minst tvær ferðir um
árið, og sum í høvuðsheitum skal taka sær av mál og strategi og fíggjarætlanini.
Eykaaðalfundurin
Í november varð skipað fyri eykaaðalfundi. Hesin fundurin var tann fyrsti sambært
nýggja bygnaðinum. Smávegis tillagingar vórðu gjørdar í reglugerðum hjá ÍSF, soleiðis
at hesar samsvaraðu við broyttu evstulógini. Eisini blivu tveir nýggir limir valdir í
starvsnevndina, afturat teimum trimum, sum vóru frammanundan. Tey nýggju í
nevndini eru Katrin Abrahamsen og Sølvi Reinert Hansen, og er nevndin sostatt
fullmannað.
Undirnevndir
Sambært nýggja bygnaðinum skulu umframt eina víðkaða starvsnevnd eisini nýggjar
undirnevndir veljast.
Fíggjarnevndin
Fíggjarnevndin hevur m.a. til uppgávu at gera uppskot um býtislykil fyri fíggjarstuðul
til sersambondini og gera uppskot um fíggjarætlan fyri ÍSF eftir reglugerð, sum
starvsnevndin hevur samtykt.
Í fíggjarnevndina hjá Ítróttasamband Føroya vórðu valdir Petur Elias Petersen, forseti,
Sølvi Reinert Hansen, starvsnevndarlimur og Palli Ziskason uttanhýsis fíggjarkønur.
Fíggjarnevndin hevur hetta seinasta hálva árið møtst javnan. Fíggjarnevndin hevur
arbeitt við býtislykli og fíggjarætlan hjá ÍSF og síðani við útlutan av serliga stuðlinum
til altjóða virksemið, sum tingið játtaði fyri 2015.
Oyggjaleikanevndin
Oyggjaleikanevndini hevur m.a. til uppgávu at umboða Føroyar í IIGA og at samskipa
føroyska oyggjaleikaluttøku eftir reglugerð, sum starvsnevndin hevur samtykt.
Í oyggjaleikanevndina vórðu vald Petur Elias Petersen, forseti, Anna Rein,
starvsnevndarlimur, og Sølvi Reinert Hansen, starvsnevndarlimur.
Oyggjaleikanevndin hevur saman við umsitingini fyrireika luttøkuna á Jersey í
summar.
Ungdóms- og menningarnevnd
Nevndin hevur m.a. til uppgávu at samskipa førleikamenning (útbúgving og skeið),
breiddarítrótt og úrvalsítrótt.
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Í ungdoms- og menningarnevndina vórðu vald Petur Ove Petersen,
starvsnevndarlimur, og Katrin Abrahamsen, starvsnevndarlimur. Ein uttanhýsis
ítróttakønur skal eisini veljast í hesa nevndina.
Ungdóms- og menningarnevndin hevur fyrstu tíðina saman við umsitingini arbeitt við
at samskipa verandi tilboð innan førleikamenning og at hyggja at nýggjum
menningarmøguleikum.
Askur
Alsamt fleiri ítróttafólk verða skrásett í skrásetingarskipanini Aski.
ÍSF hevur gjørt eitt miðvíst arbeiði fyri at kunna sersambond og feløg um
møguleikarnar í skipanini og týdningin av, at feløg nýta skipanina til sína skráseting.
Tað er alneyðugt, at feløgini nýta skipanina til sína skráseting, soleiðis at álítandi
hagtøl fyri limaviðurskifti í føroyskum ítrótti kunnu fáast til vega. ÍSF hevur sett sum
krav, at um limir skulu vera fevndir av felags vanlukkutryggingini, mugu teir vera
skrásettir í Aski.
Kunnað hevur verið á økisfundum og við dagligar vegleiðing. Við økta talinum av
skrásettum limum gerst skipanin eisini meiri viðkomandi, tá um hagtøl fyri føroyskan
ítrótt umræður. Alsamt fleiri feløg nýta eisini skipanina í samband við innkrevjing av
limagjaldi.
Skeiðsvirksemi
ÍSF hevur fjølbroytt skeiðsvirksemi fyri leiðarum og venjarum í feløgum og
sersambondum.
Hetta farna árið hevur m.a. verið skeið fyri kassameistarum í ítróttafeløgum, har
dentur verður lagdur á evni sum bókhald og mannagongdir, skattlig viðurskifti og
stuðulsskipanir og MVG.
Eisini hevur skeiðið venjari 1 verið boðið út, hetta fevnir um ítrótt fyri børn og ung,
ítrótt og venjing, og fyribyrging av ítróttaskaðum. Nomið verður m.a. við
ítróttanámsfrøði, ítróttaumhvørvi, menning hjá børnum, venjing, trygd og ábyrgd,
etikk og moral, upphiting, anatomi og fysiologi, venjingarprinsippir og
undirvísingarprinsippir.
Tað er støðug útskifting í nevndum, og nýggir leiðarar og venjarar gerast virknir í
feløgum og sersambondum á hvørjum árið. Tí er alneyðugt hjá ÍSF áhaldandi at bjóða
førleikamennandi tilboð til hesi.
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Human Performance Laboratory á iNova
Fyrr í ár varð eitt “Human Performance Laboratory” (HPL) sett upp í hølunum hjá
granskingardeplinum iNOVA í Havn. Dagligur leiðari í hesum testsentrinum er lektari á
Fróðskaparsetrinum, Magni Mohr, sum er kendur fyri at hava granskað nógv innan
arbeiðsfysiologi, serliga úti í heimi, men annars eisini í Føroyum.
Á HPL ber til at gera framkomnar testir av ítróttaspecifikkum kropsligum førleikum.
Testútgerðin er framkomin, og er sama útgerð, sum verður nýtt í vísindaligum
arbeiðsfysiologskum kanningum, og er hon tískil vísindaliga validerað.
Samstundis ber til at fáa útgreinað testúrslitini fysiologiskt, so at tey kunnu nýtast at
meta um støðið á ymiskum fysiologiskum skipanum, sum hava árin á kropslig avrik og
tískil brúkast praktiskt í dagligu venjingini til at arbeiða skipað ímóti betri avrikum og
úrslitum.
Á HPL ber til at gera viðkomandi testir fyri úrvalsítróttafólk í bæði stutt- og
langteinaítróttum, bóltspølum, umframt arbeiðsfysiologiskar testir av bein og arm
serstøkum arbeiði.
ÍSF fegnast, nú eitt slíkt sentur er tøkt hjá føroyskum ítróttafólki. Hetta hevur leingi
verið eitt ynski hjá nógvum sersambondum í ÍSF. Føroysk ítróttafólk – og kanska
serliga úrvalsítróttafólk – hava verið noydd at leita sær uttanlands at útvega sær slíkar
testir. Hetta hevur í mongum førum verið tvørligt og kosnaðarmikið.
Avtalan við Atlantic Airways
Ítróttasamband Føroya og Atlantic Airways hava, síðani Atlantic Airways bleiv
stovnað, havt eitt gott samstarv, sum eisini hevur fevnt um seravtalur fyri føroysk
ítróttafólk, sum fara av landinum í landsliðsørindum.
Fyrr í vár bleiv nýggj avtala gjørd við Atlantic Airways, sum ger tað lættari hjá
føroyskum landsliðum at taka lut á tiltøkum, stevnum ella kappingum uttanlands.
ÍSF fegnast um, at møguleikarnar hjá føroyskum landsliðum at ferðast til tiltøk
uttanlands eru batnaðir munandi. Stuðulsavtalan hevur ein avgerandi leiklut í at
styrkja føroyska landsliðsarbeiðið, og betra um møguleikarnar hjá føroyskum
ítróttarfólkum at umboða og marknaðarføra Føroyar úti í heimi.
Fíggjarviðurskifti
Upphæddin, sum ÍSF fær frá ítróttavedding, var hetta seinasta árið 7,7 mió. kr., og er
hetta høvuðsinntøkan hjá nógvum sersambondum. Ítróttavedding arbeiðir áhaldandi
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fyri, at øll eydnuspøl, sum verða spæld í Føroyum, leggja nakað eftir seg til føroyskt
ungdóms- og ítróttavirksemi.
Hvør króna, ið verður latin til ítróttin, sæst ferfalt aftur í virksemi. Soleiðis er við
sjálvbodnum virksemi. Hetta er nakað, sum vit dagliga ásanna.
Tað tykist, sum Mentamálaráðið og politiska skipanin annars skilja hesa sannroynd, og
er játtanin til ítrótt tí kvinkað rætta vegin seinastu árini. Tað eru vit í ítróttarrørsluni
sera fegin um og takksom fyri.
Játtan til altjóða luttøku
Undir viðgerðini av fíggjarætlan fyri 2015 valdi løgtingið at gera eina serliga játtan á
1,2 mió. til altjóða luttøku. Upprunaliga varð ivaleyst hugsað um kappingarnar, sum
Hondbóltssamband Føroya skuldi fyriskipa í Føroyum, og HM í estetiskum fimleiki,
sum Fimleikasamband Føroya fyriskipar í hesum døgum.
ÍSF heitir á hvørjum ári á landsins myndugleikar at økja játtanina til ítróttin, og er hon
eisini hækkað seinnu árini. Og tað er føroyskur ítróttur takksamur fyri. Tað hevur tó
stóran týdning, at so fáar bindingar eru á játtanunum sum koma, soleiðis at
sersambondini sjálvi kunnu umsita peningin so skynsamt sum tilber. Gótt dømi um
skipan, har ítrótturin sjálvur umsitur oyramerkta játtan, er skipanin Úrval. Tað var tí
óheppið, at ásetingar vóru í játtanini til altjóða luttøku, um at ávisar ítróttagreinir
skuldu raðfestast heldur enn aðrar.
Umboðstingið hevði fleiri fundir um serligu játtanina og gjørdi at enda semju um, at
fimleikur og hondbóltur skuldu fáa ein hóskandi part í samband við tær altjóða
kappingar, sum tey fyriskipa í Føroyum. Restin av peninginum skuldi nýtast til stuðul
til luttøku í kappingum uttanlands. Ein mannagongd varð avtalað, har sersambondini
søktu um stuðul, og síðani fingu eina fyribils tilsøgn, og at tey so fáa stuðulin útgoldnan
seinast í árinum, tá roknskapur fyri tiltakið fyriliggur.
ÍSF fegnast um játtanina til altjóða luttøku og vónar, at hon kann halda fram komandi
árini. Um hon heldur fram, verður ein serstøka skipan gjørd til hana. Tað hevur
avgerandi týdning fyri føroysk ítróttafólk, at tey fáa mótstøðu á altjóða støði - uttan
mun til um kappingin verður fyriskipað í Føroyum ella uttanlands.
Nýtt ÍSF-hús
Tað hevur verið umrøtt í fleiri ár, at ÍSF eigur at leita sær eftir nýggjum og meiri
tíðarhóskandi høliskørmum. Felagsskapurin er nógv vaksin - sersambondini eru nú
heili 16 - og ikki eru høli til tey øll í ÍSF-húsinum.
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ÍSF arbeiðir við at kanna møguligar loysnir, sum betur nøkta tørvin hjá ÍSF og
sersambondunum. ÍSF vónar, at almennu og kommunalu myndugleikarnir fara at vísa
eini møguligar verkætlan vælvild.
Støðulýsing av anleggum kring landið
Tað er at fegnast um, at kommunur kring landið nýta stóra fíggjarliga orku til at byggja,
útbyggja og viðlíkahalda fysisku karmarnar, sum ítrótturin virkar undir. Avgerðir um,
hvørji verkløg skulu gerast, og hvussu tey skulu fremjast, verður, sum vera man, tikin í
lokalumhvørvinum við støði í teimum fortreytum, sum eru har.
Mangan hevur tó verið tosað um, at tað manglar eitt yvirskipað yvirlit yvir, hvørji
ítróttaverkløg eru kring landið, hvar tey eru, og hvørji ítróttafeløg húsast har.
Ítróttasamband Føroya tók tí í vetur stig til at fáa gjørt eitt yvirlit yvir ítróttaverkløg
kring landið. Vónin er, at yvirlitið kann hjálpa ítróttinum og myndugleikunum í teirra
arbeiði at tilrættisleggja ítróttaverkløg í framtíðini. Talan er um eitt livandi skjal, sum
støðugt skal dagførast og útbyggjast.
Býtislykilin
Býtið av landskassastuðlinum og peninginum frá Ítróttavedding hevur higartil verið
meiri ella minni støðugt ár eftir ár. Smærri tillagingar eru tó gjørdar av og á. Stjórnin
hjá ÍSF hevur í fleiri ár ynskt at fingið ein býtislykil, sum var meiri tengdur at
virkseminum hjá sersambondunum.
Skjøtil varð settur á at gera ein býtislykil í 2014. Um ársskifti 2014-15 setti
fíggjarnevndin upp nakrar møguleikar, sum bygdu á skipanirnar í grannalondunum.
Umboðstingið hevur síðani umrøtt býtislykilin á tveimum fundum í vár. Tað var greitt,
at eingin semja kundi væntast um ein nýggjan býtislykil fyri býtið av stuðli fyri 2015.
Umboðstingið hevur síðani havt eina workshop nú í mai og hevur eftir ætlan eina aðra
workshop í heyst, soleiðis at býtið av stuðli fyri 2016 vónandi kann vera gjørt við støði
í einum nýggjum býtislykli. Roknast kann við eini skiftistíð, soleiðis at møguligar
broytingar ikki verða ov ógvusligar.
Úrval
Úrval er skipan undir ÍSF, sum útlutar pening til úrvalsítróttafólk. Peningurin í
skipanini verður játtaður á hvørjum ári við sjálvstøðugari játtan á løgtingsins fíggarlóg.
Sersambond søkja vegna síni úrvalsítróttafólk, og metir nevndin fyri Úrval síðani um
umsóknirnar og útlutar stuðul. Stuðulin verður útgoldin eftir roknskapi.
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Skilt verður millum hesar bólkur, tá umsóknirnar verða viðgjørdar.

Nevndin fyri Úrval valdi í 2015 at játta stuðul til hesi ítróttafólkini:
Pál Joensen

svimjing

kr. 405.000,-

Gudmundur Joensen
Valborg Heinesen
Ragnvaldur Joensen

triathlon kr. 220.000,fræls ítrótt kr. 91.000,svimjing kr. 49.500,-

Óli Mortensen
Krista Mørkøre
Tórur Mortensen
Hanus Bergsson

svimjing
svimjing
fræls ítrótt
fræls ítrótt

kr. 26.000,kr. 68.000,kr. 20.000,kr. 20.000,-

Formaðurin í nevndini í Úrval frá byrjan, Magnus Tausen, boðaði í vár frá, at hann ikki
ynskti at halda fram í Úrval. ÍSF fer við hesum at takka Magnus fyri stóra arbeiðið,
hann hevur gjørt við at fáa sett skjøtul á úrvalsskipanina og at fáa arbeiðið í Úrval
skipað.
Miðlar
Ítrótturin eigur stóra rúmd í føroysku miðlunum, og er tað bæði til stóra gleði hjá
feløgum og einstaklingum og eisini ein fortreyt fyri, at stóra virksemið hjá ítróttinum
kemur út millum manna.
Kringvarp Føroya sendir sjónvarp frá finalum og størri tiltøkum, eins og 3-2 er blivin
ein fólkaogn á vetri sum sumri. Harumframt eru útvarpsfrásøgnirnar nógvar. Rás 2
hevur økt um frásøgnirnar frá beinleiðis ítrótti, og tað fegnast vit um.
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Harumframt er eitt fjølbroytt úrval av ítrótti at síggja í prentaðu miðlunum og
netmiðlunum. Miðlalandslagið broytist hvønn dag, og er tað ein týðandi avbjóðing hjá
ítróttinum at vera við í hesi broyting og menning.
Savnið
Í samband við, at Ítróttasamband Føroya gjørdist 75 ár í fjør, samskipaði Ítróttasavnið
stásiliga søguliga bókaútgávu, ið serliga viðgerð tíðarskeiðið frá 1989, tá seinasta
bókin varð útgivin, til 2014. Uni Arge skrivaði bókina.
Altjóða
Luttøka í altjóða kappingum er sera grundleggjandi virksemi fyri føroyskan ítrótt. Tað
eigur at vera ein natúrlig gongd, at kappast verður innanhýsis í Føroyum og síðani
móti øðrum ítróttatjóðum úti í heimi.
Úr rúgvuni av serstøkum avrikum hetta seinasta árið kunnu t.d. nevnast so fjølbroytt
og ymisk avrik sum HM-sigurin hjá Danjal Martin Hofgaard í inniróðri og 0-1 sigurin
hjá føroyska a-landsliðinum í fótbólti á Grikkalandi í EM-kvalifikatiónsdysti.
ÍSF fegnast um fegnast um stóra og miðvísa arbeiðið, sum sersabondini gera, fyri at
føroyingar skulu hava høvi at kappast uttanands. Hesi er megnartøk, sum verða tikin
av ymisku ítróttagreinunum.
Oyggjaleikir
Jersey 2015
Í døgunum 27. juni til 3. juli 2015 vera oyggjaleikir á Jersey. Væntað verður, at hetta
verða størstu oyggjaleikirnir higartil.
Føroysk ítróttafólk fara at kappast í 12 ítróttagreinum, og eru tær: Bogaskjóting,
Frælsur Ítróttur, Badminton, Kurvabóltur, Súkkling – MBT og road, Skjóting,
Borðtennis, Tennis, Golf, Flogbóltur og Strandarflogbóltur, Triathlon og Svimjing.
Tað er fyrstu ferð, at Føroyar eru við í kurvabólti, og er tað at fegnast um. Eisini er vert
at leggja til merkis, at Føroyar aftur fara at kappast í svimjing. Føroyska
svimjilandsliðið var ikki við á Bermuda 2013.
Samlaða ferðalagið úr Føroyum fer at telja umleið 280 fólk. Tvey flogfør hjá
Atlantsflogi flúgva beinleiðis til Jersey, og farið verður úr Føroyum hósdagin 25. juni.
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Fyri fimtu ferð á rað er Tryggingarfelagið Føroya høvuðsstuðul hjá Føroyum á
Oyggjaleikunum.
IIGA
Aðalfundur verður á Oyggjaleikunum á Jersey í summar. Føroyski nevndarlimurin í
Altjóða Oyggjaleikanevndini, Sølvi Reinert Hansen, boðaði seinasta ár frá, at hann ikki
tók við afturvali. Sølvi hevur sitið tvær setur í starvsnevndini hjá Altjóða
Oyggjaleikfelagsskapinum, IIGA. Hetta var aðru ferð, at Føroyar hava havt umboð í
Altjóða Oyggjaleikanevndini. John Kjær hevur áður verið í nevndini.
Ítróttasamband Føroya metir tað hava týdning, at Føroyar eru við til at mynda Altjóða
Oyggjaleikafelagsskapin. Føroyar síggja tað sum eina skyldu at luttaka í hesum
táttinum av oyggjaleikaarbeiðinum eisini, eins og tað økir um kunnleikan hjá Føroyum
um arbeiðið í felagsskapinum, og stuðlar felagsskapinum í at skilja føroysku
sjónarmiðini.
Ítróttasamband Føroya vil við hesum takka Sølva Reinert Hansen fyri hansara innsats í
IIGA seinastu fýra árini.
Oyggjaleikir aftur í Føroyum
Tað hevur í nógv ár verið eitt ynski, at Føroyar aftur skulu hýsa oyggjaleikunum, eins
og vit gjørdu tað í 1989. Ítróttasamband Føroya hevur saman við lands- og
kommunalum myndugleikum arbeitt við at gera eitt boð uppá, hvussu einir framtíðar
leikir í Føroyum kunnu sígja út.
Boðið uppá leikirnar í 2019 varð latið inn, og hevur síðani verið arbeitt fram ímóti at
hýsa leikunum í Føroyum tá. Seinasta summar valdi Ítróttasamband Føroya tó at taka
sína umsókn aftur, av tí at tað gekk ov striltið at fáa framt tær verkætlanir, sum land og
kommuna høvdu bundið seg til.
Stjórnin hjá Ítróttasambandi Føroya hevur umrøtt málið og hevur valt ikki at bjóða
Føroyar fram sum vertir aftur, fyrr enn nøktandi trygd er fingin fyri, at Føroyar kunnu
hýsa teimum tólv ítróttagreinunum, sum er minstakrav hjá IIGA.
Ítróttasamband Føroya hevur eitt sterkt ynski um, at einir komandi oyggjleikir í
Føroyum skulu leggja okkurt eftir seg til komandi ættarlið av ítróttafólki. Í hesum
sambandi hevur serliga verið umrøtt, at tørvur er á einum 18-hols golfvølli, umframt at
umstøðurnar hjá skjótiítróttini mugu betrast.
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IOC
Fundur millum ÍSF og IOC
Á heysti 2014 eydnaðist ÍSF at fáa fund við leiðandi embætisfólk hjá Altjóða Olympisku
Nevndini, IOC, í Lausanne. Endamálið við fundinum var enn eina ferð at fáa greitt frá
føroyska sjónarmiðinum í samband við umsókn Føroya um olympiskan limaskap.
Á fundinum fingu føroysku umboðini at vita, at tá reglugerðin hjá IOC fyri upptøku av
nýggjum limalondum varð broytt í 1996, varð samstundis avgjørt at umsóknirnar, sum
lógu inni tá, fullu burtur, og at allar nýggjar umsóknir skuldu uppfylla minstakravið
um, at eitt land skal verða viðurkent sum sjálvstøðugt av altjóða samfelagnum fyri at
kunna gerast limur í IOC.
Fundur hjá Løgmanni
Í mai mánaði 2015 var løgmaður, sum verji fyri ítróttini, á fundi við Thomas Bach. IOCforseta, í Lausanne. Hetta var fyrstu ferð, at tað hevur eydnast Føroyum at koma á tal
við IOC-forsetan. Umframt Løgmann og embæstisfólk luttóku umboð fyri ÍSF á
fundinum.
Fyrst á skránni var ein fundur á embætismannastigi. Síðani var ein privatur fundur
millum Løgmann, ÍSF-forsetan og IOC-forsetan. At enda var formligi fundurin millum
Løgmann, ÍSF-forsetan, IOC-forsetan og teirra embætisfólk.
Føroysku umboðini greiddu frá, at tað var trupult fyri føroyingar at skilja, hví
umsóknin frá 1984 ikki fekk eina veruliga viðgerð frá IOC. Føroyar uppfyltu allar
treytir fyri limaskapi, sum vóru galdandi, tá umsóknin varð latin inn. IOC-umboðini
søgdu seg ikki vita, hví umsóknin ikki varð endaliga viðgjørd tá.
IOC-forsetin og løgmaður gjørdu semja um, at ein bólkur skuldi setast at kanna, hvat
var hent, frá tí at umsóknin varð latin IOC í 1984 og fram til broytingarnar í
reglugerðini hjá IOC í 1996.
Harumframt varð semja gjørd um, at partarnir skulu kanna nærri, í hvønn mun IOC
kann vera við til at stimbra føroyskan ítrótt.
EOC
European Games Baku
Seinastu tvey árini hevur samskifti verið millum Svimjisamband Føroya, Evropeiska
Svimjisambandið LEN, Ítróttasamband Føroya, Evropeisku Olympisku Nevndina EOC
og fyriskipararnar av teimum fyrstu Evropeisku Leikunum, sum vera í Baku í
Aserbaidjan í summar.

Formansfrágreiðing 2014-2015

Málið snúði seg um, at fyriskipararnir av Evropeisku Leikunum í eini roynd at fáa eitt
høgt ítróttarligt støði á leikunum, hava gjørt avtalu við Evropeiska Svimjisambandið
um, at árliga kappingin um Evropeisku Juniormeistaraskapini í svimjing í 2015 verður
partur av Evropeisku Leikunum. Føroyar hava sjálvstøðugan limaskap í Altjóða- og
Evropeisku Svimjisamgongunum, FINA og LEN, og luttaka sum sjálvstøðug tjóð í
kappingum hjá hesum felagsskapum. Hinvegin hava Føroyar ikki sjálvstøðugan
olympiskan limaskap, og Evropeiksum leikirnir verða fyriskipaðir av Evropeiksu
Olympisku Nevndini EOC sum eitt slag av olympiskum leikum í Evropa.
Hóast LEN upprunaliga gav Svimjisambandi Føroya lyfti um, at Føroyar kundu luttaka í
Juniormeistaraskapunum í 2015, varð hetta lyfti brotið, vegna trýst frá olympisku
rørsluni.
Miðvíst samskifti millum partarnar í vetur, við góðum og illum, hevði við sær, at ein
millumloysn varð funnin, har Føroyar kunnu senda upp til 5 svimjarar og tveir leiðarar
til Evropeisku Leikirnar í Baku. Føroyingarnir koma at luttaka í svimjikappingunum,
men umboða LEN í øllum tilfari hjá fyriskiparunum av leikunum. Tíðir og met koma tó
at hoyra til Føroyar í øllum tilfari hjá Evropeisku- og Altjóða Svimjisambondunum.
ENGSO
ÍSF hevur farna árið sum vant luttikið á aðalfundinum og árligu ráðstevnuni hjá
evropeiska felagsskapinum fyri ítróttasambond, ENGSO.
Føroyar eru eitt av smáu limalondunum í ENGSO. Ymiskt er tí, hvussu viðkomandi
evnini eru, sum verða viðgjørd av felagsskapinum. Tað kemur tó meiri enn so fyri, at
viðkomnaid evni verða tikin upp, eins og Føroyar fleiri ferðir hava havt upplegg um
ítróttaviðurskifti í Føroyum.
Hesin felagsskapurin gevur eisini føroyskum ítrótti atgongd til eitt netverk av
evropeiskum ítróttarleiðarum og -felagsskapum.

Tøkk
Ítróttasamband Føroya takkar øllum teimum, sum varða av føroysku ítrótti, og sum
ótroyttiliga leggja lunnar undir virksemið hjá ítróttarrørsluni her heima og úti í heimi.
Lands- og kommunalir myndugleikar veita fíggjarligan stuðul og byggja og røkja
ítró ttaverkløg.
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Miðlarnir varpa ljó s á ítró ttin – tær stó ru hendingarnar eins væl og tær smærru
kappingarnar – og skapa og stimbra á huga fyri ítró ttinum millum fó lk.
Og fyritøkur kring landið geva við sínum samstarvs- avtalum feløgum og
sersambondum tryggar fíggjarligar karmar at virka undir.
Ítró ttasamband Føroya takkar tykkum øllum fyri farnað á rið, samstundis sum vit gleða
okkum til gott samstarv í komandi tíðum.
Ítró ttafó lk í øllum aldrum skapa innihaldið í ítró tt- inum við síni spæligleði og síni
virðing fyri galdandi spælireglum.
Foreldur og familja stuðla ítró ttafó lkunum, sum á skoðarar, hjá lparar og leiðarar.
Sjá lvbodnir leiðarar og venjarar í feløgum og ser- sambondum skipa venjing og
kappingar.

